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Je mi to skutečně velice trapné, neustále se omlouvat. Neustálým 
omlouváním se totiž snižuje hodnota omluvy jako takové. Můžete 

třeba stokrát tvrdit, že se omlouváte upřímně, ale právě ta stá 

omluva je ta poslední, která je ještě uvěřena. 
A vě proto hásím za hlavu snahu omluvit se za další opěžděné 
| našeho časopisu - přestože novoroční. Situace v tí ě 

je prostě již taková, že i materiály dodané během října /na pro- 

simoaré zanlnl nebyly ještě 27. prosince dodány v podobě hotové- 

: Bmagazinu. : 

Mnosí sz Vás občas napíšou, že sdaleka spolehlivější byl starý 

 magasín "SPEKTRUM", který byl sice méně obsažný, ale | potnenoýd 

Je to slovo do pranice. magasín chce nabídnout kvalitu i množ- 

ství, ale ne a ne se to vydařít s pravidelností. 

Věřte, že připravit pro Vás zajímavý magazín je pro nás tím nej- 

krásně ším, co můžeme dělat. Materiály zatím jsou, a budou así 

1 nadále. Pro ilustraci: v nejbližších číslech můžeme ihned uve- 

řejnit Nové POZE, Spectrum +3, Vyhodnocení celostátní sou- 

těše v tvorbě her, Boznámky článku ZI Spectrum a ... kompiláto- 

ry, Joystick typ Kempston, Fiskárny Commodore pro ZIS, Ohlédnutí 

sa Discíple, Problémy a zajímavosti kolem joysticků, ZXS 80, Mu- 

síc Machine, Mulriface 3, Plán hry Rychlé šípy s řešením, Kopí- 

rovací programý pro ZIS a některé další. íte-l1i, že většína 
" stran ZI magazínu je zadána na pravidelné rubrí- 

ky pok je toho materiálu skutečně zatím dost. 
Záleší skutečně pouse na tiskárně, nakolik bude 
schopna rychle pracovat. 
Ještě dvě inforjace: 1 nadále počítáme a jedním 
či dvěma listy vkládaných příloh na formátu A4, 
protože zatím jich máme stále dost. 
A úplně na závěr -> mnosí z Vás mi napsali a po- 

: 1 mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 1990. 

Řád bych Vám všem vysvětlil, šeznečhcí být a 

snad ani nejsem natolik nespolečenský, abych na 

tyto lístky neodpověděl. Bohužel, situace je ta= 

ková, že na to nemám čas. Odpověděl jsem na ně- 

kolík nejdůležitějších /tedy těm přátelům a 

spolupracovníkům, kteří pro náš časopis neustále 
pracují a něco vymýšlí/, ale netroufám sl nyní 

určit, kdo je pro mne více čí méně důležitý -> pro 

svoji prácí počřebují Vás všechny /aut článků 1 jejich čtená- 

ře/, takže - přeji 1 Vám /i kdyš asi opožděně, protože pokud i 

nadále bude všechno fungovat tak, jak doposud, budete tyto řádky 

šení během konce února/ skutečně krásný a úspěšný ha rě rok 1990, 

at je zdaleka lepší, než £ minulé, at je 1 svobodnější. At se 

alespon letos dočkáme pros ní w podobě kasety s programy - třeba 

se Supraphonu; at už se někdo pokusí udělat v časopisech 0 ZXxS 

pořádek - třeba zpravidelněním magazíhu "Listy". „ čtenářům, 

děkuji sa to, že jste zůstali věrni našemu časopisu a přeji Vám, 

abyste 1 nadále v něm nacházelí všedhno, co potřebujete. 

Děkuji Vám za pozornost a nashledanou zase někdy příště. 

/David Hertl za Z1IM/ „v 



Některé další grafické programy na ZX Spectrum: 

JMÉNO AUTOR ROK DÉLKA  ZGHM KÓD OVL. MAN. POZN. 

ANIMATOR Sofcat Bá 45000 | 00+ U25 K není (1) 
ARTIST II Edge 87 48000 00+0. U25 KJM T (2) 
ARTIST II cs pě.MS8-CID BB 48000 | 00+0  U25 KJM T (3) 
ARTIST II 128 Edge | BB 643000 .00+ U25 KJM není (4) 
GRAFIX ICON Iconsyst. B5 46000 | zm+ U2S K není (5) 
KRESLIC+ ž B6 23000  mm+m UŽ25 K v AR (é) 
LEONARDO Creative B53 43000. +m+= U25 KJ T 
SCREEN MACINE Cybexlab (88 25000 00+0 U25S K 47) 
WIRE STUDIO 88 25000 mm+m 25 K T 

V kolonce ovládání M znamená Myš (Mouse) 
* 

Poznámky: k 
(1) Armimátor  naní klasický krasliicí program, ale slouží k 
vytváření pohyblivých obrázků, tzv. filmových okének. 
Ovládání ie pomocí nabídkových menu- 
(2) Jeden z nejdokonalejších erafických programů. 
Kombinované OvlIádání pomocí ikon - a. pPull-down menu. Jako 
jediný z srafických programů nabízí funkci "nážky“ — 
vystřižení libovolného tvaru okénka (touto funkcí disponují 
jen lepší programy na 16-ti bitových počítačích). K tomuto 
programu dále patří Sprite Generator (tvorba sprite), Page 
Maker (DTP na spectru — JB.strana obálky v 7"89 ZX) a Screen 
Compressor (komprimace obrazových dat). 
(3) Tentýž program přeložený do češtiny (oproti Art Studiu, 

jenž je přeloženo jen do pocitacove cestiny) 
(4) Úprava programu na 128 KB Spectrum, přímo zabudovaný 
Page Maker, včetně funkce Page View — zobrazení celé 

stránky. . 
(5) Program, který se objevil ve stejné době jako Art 
Studio. Oproti pull-down | menu v Art Studiu Využívá pouze 
ikony. Práce je s ním velmi snadná a přehledná, nevýhodou a 
dosti vážnou je rychlost, která se pochvílí kreslení stáva 
přímo mučením. | : 
(6) Program tuzemský, který nedisponuje © příliš mnoha 
možnostmi, ale pracuje přes 4 obrazovky, takže na tiskárně 
obrázek vypadá velmí dobře. 
(7) Taktéž program tuzemský, ovšem vynikající kvality. Je 
srovnatelný, ne-li lepší než Art. Studio a Artist II. 
Ovládání je pomocí iokn, které je -možno líbovolně umístit. 
Disponuje, 1 ' takovou funkcí, jako je natáčení okénka 
o libovolný úhel. Program sí, můžete zakoupit v. Drobné 
provozovně ONV, Havlíčkova nám 4, Praha 3. 

2 
M8-CID 
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Manie Miner /Bug Byte/ - klas! 195: 34796,241: 34979, 3 nebo. 
362 33, 195; ást 1, 36235,1 

Manic Miner /Soft. Projecta/ -= "34801 195; 34802, wlě '36246, 14 
Moon Alert - 39754,0 /neubývají šivoty/, 42404, x /sa -x= dosa 

počet životů; o214/, A 42 M 24 /neomesený čae/, 
42585,2: 52596,2 / obrasovky/, 42654,195 

| /nesmrteln ost = a je odolné roti všemu 
jr. Wiapy = fce le B 55s ve druhém obrase/; 33501,12 ae 

hru/ž 33509,x /dosad počet Řiroků/, 33693 
aku životy/; 2žitya PM počet Řob E 
43105,0 /nekonečný počet b 

Mutant Monty = 54933,0 
Might Gunner - 24765, 182 „(noubývají ebovycý té 24001,195 je 

strán u/; 24002,194; 24003 „94 
Nodes of Yesod -= o 
Pheenix -> 29375 
PioBalled — 46457,0; her 5; 46441,0 

PSSST - 24984, 
Psytron =" 28625, 0128626 /neubývá palivo/; 26142,62126143,255: 

144,0 fnaunšvé sal! 41098, 17141099, 32141100,1: 
21101 O /neubývají šživoty/ 

Pyjamarana - 48670,16; 48670,0; 43883,2 /posor - tento program 
je nutno napřed roskodovat / 

Pyramid - Sao 0 
Psyton = 41100,1 
Pogo /Ocean/ - "44259,0; 44260,33 
Project Future - 27662,0 
ana Revenge -= 26000,0; 2 21254,183 

sepie frome Sirius = 9; 30383,0 
„0 ibition = 30582,0; 3 

Raid Over Moscow - 0239 82' /hangár/; išt6k 18 (letadla/; 
01'182 /u s11/; 49130,182 /ve městě/ 

River Rescue - 33426, 0; v 33199,255, 33452,0; 361953,Nj 36225,, 

Road Racer -= 27150 
Rentakill Rita = 50499,0 MP1/ 
Returna of Robota - 51330,2 T 52515,205; 63041,201.— | 
Road Wara - 43059, 185 43078, 
Roadblaster - 43634,60; „551410 | 
Rockford =- 57048,182 /přes MF1/ í | 
Roll A Round - 30900, 0; 30900,182 /přea MP1/ 3 



SYSTEMOVÉ. 
Nejjednodušší postup, jak upravit většinu programů staršího data je následující: nahrajene BASICový loader pomocí příkazu MERGE""“ a tímto spůsobem zajistíme, že nedojde ke spuštění BASICu a k případnému zásahu do systémových proměnných, který by po: stisknutí BREAKu vedl ke shroucení stému. Pokud nelze BASICový prssren nahrát ani takto, zbývají dvě možnosti: b zvolít změnu lavičky /bajt, osnačující automatický start programu = např. pomocí programu Headeredit/, nebo skusíme jeden z programů, zas- tavujících běh programů ve strojovém kodu - Dešif a Superstop. Další postup je pak už pro všechny pzípad shodný. Nalezne- o Et spuštění ooo kodu /většíinou PŘINT USR n, Rando- MIZE USR n apod./ a před něj umístíme všechny ZE Je-li použit řádek O, změníme jej na jiný pomocí POKE 23756,x, kde -x= je čís- lo, na které chceme nulu změnít /při připojené periferii však může být adresa začátku programu jiná/. Pak lze i takto chráněný program editovat. 
Někdy je V programu umístěn příkaz CLEAR n, který snižuje RAMICP /n je jeho adresa/. Je-li toto snížení velké, může se stát, že pro vložení dalších příkazů již nenaleznete volné mís- 60. podn dl on chybové hlášení, nebo začne bzučet. Potom je třeba zkrátit loader tak, že místo čísla O se použije výraz NOT PI, místo čísla 1 např PI/PI, místo čísla 3 se použije INT PI atd. VAT SobBano /např. 25999/ lze zkrátit pomocí funkce VAL na tvar 
Důvodem, proč jde o zkrácení, o když zápis je delší, je neekonomický způsob ukládání konstant BASICu Spectra. Nejlehčím zkrácením je vypuštění nedůležitých příkazů, jako je nastavení barev, výpis-titulků apod, řento návod neuvá všechny druhy uta- Jjení loaderu, někdy jsou řádky přibarveny, uvnitř bývají změněny hodnoty konstamt oparotí těm, které se vypíší na obrazovku progra- mu, apod. Pokud uživatel tyto finty odstraní, spustí loader, kte- rým sl nahraje zbývající část MB 547 

/Tato teoretická část byla převzata ze Zpravodaje Mikrobáze/ 
A ted prakticky: 

U hry Stainless Steel získáme nesmrtelnost takto: ve hře stiskně- te naráz písmena SIIK. Spodní řada je ochrana robota proti stře- lám a helikoptérám,. 
U hry Eguínox získáme nesmrtelnost takto: najděte kartu s nápisem PETE a vwatte se do místnosti startu. Postavte se do levého hor- ního rohu a stiskněte naráz písmena R, W a C. Nesmrtelnost platí 
po omezenou dobu. 
U hry Enduro Racer stiskněte na startu CAPS SHIPT + A. Fakto projedte úroven 1 až 3. S ušetřeným časem projed úroven 4. Poté opět CAPS SHIPP + 0. : 



Podruhé v naší historii se nyní budeme vě- 
novat třírozměrné grafice na Spektru / 00- 
prvé ještě v časopise Spektrum č.3/88 /. 

Získali jsme totiž tento základní prográ- 
mek v Basicu : | 

REM S , 
Ria Oreidimensionale EBck 

REM *aHA>HřAěřaě3ě HOD 
s 8(255) 

m -O0UPON 
15 
2 
2S 
36 
40 
GO 
41 
da 
4+3 



- « A 
i c s THMEM GO TO 10 

Ba88R Š9BBY 
55 

(23677) ,d-PEEK 
. 

HH p 
SmINKEVaS: IF c$2""“ THE 

< 8 BdK8 8 O8: 

k 6 $3 
ší 
hs š 

W 6 

z o A č = < Ě č 
OS REoDEdh n 

či 8 
: s : 5 

LET d=96+34G4(w*$-na(Užl.+* 
ha0) | | 

Sk: kk 

a : 
Ně bn 
Já x : f 

OSSINKEVS: IF ($="" THE 
C$="U“ THEN LET p=1: GO 

509© IF r$="E“ THEN LET P=0: GO 
5093 IF r$="Z“ THEN GO TO 8000 

5270 

6020 GO SUB 3000 
BO5O GO SUB 2000 
5040 DRFXJ C-PEEK (23677) ,„d-PEEK 
(23678) 
60SO LET a=2a+1 
5060 IF ssla)<>"S"“ AND a<>255 TH 



Samozřejmě toto je jen skutečně základ- 
ní prográmek. Jeho další rozšíření je už 
práce pro vás. A to nejen další matema- 
tiokou funkcí / třeba přihrát si PRO=DOS 
a výsledné obrazce fillovat /, ale i 
zkvalitnit ovládání / šipkóu nebo win- 

| dows /.Byli bychom rádi,kdyby se toho 
někdo ujal a zaplníl tak mezeru v ře 
ramech na Spektrum, kde chybí kvalitní, 
dobře ovladatelný a pokud možno českoslo- 
venský program na prostorové modelování 
2D.Takže se necháme překvapit.. 

T 
PROGRAKATOŘI |- 
„DO TOHO! | 
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PS 4 CR (25 amusí (25 Manu8l pošismé.) 



POZNÁMKY K ČLÁNKU ZX SPECTRUM A .. KOMPILÁTORY m 

Při výběru kompilátorů je nutno mít na zřeteli hledísko nasazení. Z těchto důvodů jsem doplnil. test o tři programy na rychlost operací s reálnými Čísly, Další hledisko, na které je nutno upozornit, je spustitelnost programu — tím 
mám na myslí, zda musí být v Pamětí kompilátor. Pokud strojový kód je dlouhý 600 byte, ale musím mít v paměti 8 KB koapilátoru, nevidím to jako zrovna perspektivní. Samostatné cílové rutiny poskytuje HiBasic (popsán minule) , kompilátor 
Rocket 2.1 (jde o celočíselný kompilátor, který poskytuje 
velmi rychlé rutiny pro animaci pOomoCÍ znaků (CHAR SET nebo UDG)- položka S ov tabulce - kde je nejrychlejší a i kompilátor ZIP (výtváří delší program, protože připojuje 
RunTime rutiny). Speciálním případem je PUMMA, jejiž výsledný strojový kód je ve formě Basic programu, nahráva se 
tak a spouští se Goto O. Zvláštností u toho kompilátoru je 
speciální rutina na kružnice (ostatní kompilátory využívají 
rutinu z ROM) a tak můžeme v Basicu napsat program 
simulující valící se kouli jako v programu  Gyron Atrium 
apod!. Pokud chceme kompilovat matematické programy 
s funkcemi SIN,COS,LN,EXP,“ apod. Je jedinou možností 
sáhnout po Tobosu. Ten obsahuje vlastní kalkulátor a vlastní 
uložení reálných čísel v 4 bytovém formátu (jako HiSoft 
Pascal). Navíc je překladač "inteligentní“ a např. x7*2 
zkompiluje jako x*mx (viz. tast Z, pokud '* nahradím LN a EXP, 
což je totéž, kompilátor to. již nerozpozná a čas běhu je 15.5, i to jevšak 13 krát rychlěéjší jak Basic) „obdobno "inteligenci“ najdem již jen u HiSoft kompilátoru, ovšem 
vždy za doržení určitých podmínek, které jsou popsány 
v překladu originálního manuálu - (Karolinka —-— sborník 
Kompilátory na Spectrum). Netestoval jsem kompilátor Laser 
+ který slouží ke kompilaci programů napsaných v Laser 
Basicu, i když umí i celý ZX Basic - zrychlení bývá jen asi 
dvojnásobné oproti interpretru. 

Závěrem je možno říci toto. Nejlepším kompilátorem je 
a así zůstane HiBasíc od HiSoftu, zvláště díky bohatým 
direktivám. Pro krátké rutiny s použiťím jen Integrar čísel 
je výhodné i použití Rocket 2.1, který má sice omezený 
rejstřík kompilovaných příkazů, ale poskytuje velmi rychlý 
namostatný cílový kód. Můžeme tedy některé rutiny 
zkompilovat Rocketem na příslušné adresy, v Basicu je 
nahradit příkazem RANDOMIZE 'USR adresa a výsledný Basic 
zkompilovat třeba  TOBOSem. Na tuto možnost spolupráce více 
kompilátrod bychom neměli zapomínat. Pokud však píšeme 
matematické programy, je výhodnější sáhnout přímo po TOBOSU. 
V některých speciálních případech je Pak možné sáhnou i po 
ostatních kompilátorech, zde mám na mýsli například rychlost 

. kreslení kružnic kompilátoru PUMMA. 

/pro ZX nagasín píše MS-CID, dokončení 
v příštím čísle našeho časopisu/ 9 



. CO MŮŽEME OČEKÁVAT ANEB NOVINKY NA ZX... 

Od firmy Imagine to je DRAGON: NINJA (*) ve stylu Renegade a 

NEC LE MANS, což je obdoba CRAZY CARS. System 3 nabízí hru 

DOMINÁTOR, jde © o vesmírnou střílečku | s velmí. pěknou 

grafikou, Dinamic nabízí NAVY MOVES s hodnocením v Y8 81 (z 

maximálně 100),  Hewson 'STORMLORD s hodnocením 593, Code 

Master ROCK STAR ATE MY  HAMSTER s hodnocením jen 35, fy 

Thalamus hru SANXION (71), UB Gold hru VIGILANTE (649) „od 

Grandsalamu The © RUNNING MAN s hodnocením 90, od,Activisíon 

The REAL  GHOSTBUSTER (62) „od Gremlinu HATE (90).,. Domark a 

VINDICATORS '(38),od Microprose další fotbalový simulátor 

SOCCER (82) a od Elite COMPUTER POP GUlIZ' za 46 bodů. Dále se 

můžeme těšít na nového Jamese © Bonda LICENCE TO KILL, nový 

Spičkový letecký simulátor s | technikou Free Scape po názvem 

CHUCK YEAGER'S ADVANCED FLIGHT SIMULATOR od Electronic Arts, 

RENEGADE III čili The FINAL  CHAPTER(+) od Imagine a TOTAL 

ECLIPSE, což je další a. již třetí ze série her type Free 

Scape ( Driller a Dark Side). A Ocean, známý. svým 

ztvárňováním filmů do formy počítačových her inzeruje hru 

podle filmu RED.HEAT — moskevský detektiv v Chicagu. 

Pozn. (8) již v ČSSR. | 
M6-CID 



Ze Slovenska přichásí zpráva o vy- 
dávání nového časopisu pro uživa- 
tele r - má se jmenovat BITO 

stran textu A4. Měl by být asi 
šestkrát do roka, předporlésína 
cena = E non 2 adrese: 
RNDr. Josef Paučo, Hviezdoslavova 

2165/5, 96001 ZYOLEN. —- Jistá skepse je k projektu SAM ze strany 
ing. Drexlera z Prahy /dává téměř rovnítko mesi dvě dětí velké 
rodiny firmy Sinclair - mezi Sinclair OL a SAM 256 Coupé/. My sa- 
mí již prospekty a informace o ceně SAMa máme, firma nás sama 
ředněstně informovala, v nejbližší době je přineseme 1 na strán- 
ch našeho časépisu. -- Pavel Rydval, autor souborů "HRY" pro 

20 Svazarmu Karolinka, připravuje ted 3 kazety her + manuály pod 
názvem "HRY 4., 5. a 6. == Zapisovač Alfi si trochu zmodernízoval 
1 náš kolega Petr Pích: dokáže mů ted napsat 5 znaků za sekundu. 
/ve vysoké kvalitě/, v ještě čitelném stavu dokáže také psát už 1 
8 znaků za sekundu. Další úpravou, na kterou se chystá, je změna 
ovládání pisátka a zvětšení průměru válce pro posuv papíru = a 
to vše s cílem zvětšiš rychlost psaní. Kon- 
takt: Petr Pích, Hoš vo nám. 767, 43801 |© 21f1 a Pifo 
ŽAIEC. -- Na množící -se dotazy stran progra- najdete v 
mu Wire Studio odpovídáme: program sám není | XAFO r 
na žádnou tiskárnu upraven, tedy ani na žád- 
nou z dostupných /Gamacentrum, Bf apod./. -= = 
O pomoc čž kolega Petr Kubíček. Chtěl by 
poznat a používat CP/M. Má počítač ZX Spec- 
trum 128 +2, k tomu Lamačovu verzí 2.2 z 
Mikrobáze + návod na úpravu ALL=ROM modu 
pro 128 kB. Jak to sladit dohromady? Kontakt 
na adrese: Petr Kubíček, Vrchlického 29, 
58601 JIHLAVA -= Tyto informace byly zppaco- 

AS E 

EEE pok 000 ee JA 
TISKÁRNY ČK Peo SÍECTRUHT 
Proč vlastně používat nestandardní tiskárny, např. firmy Centro- 
nics či Comodore pro ZXS? Důvod je jednoduchý: některé z těchto 
tiskáren, např. MPS 1250 lze ke za koruny v PZO luzex, jiné, 
např. SP 120 VC, 180 VC a SP 10GÓ VD se dají poměrně levně sehnat 
v zahraničí, kde zájem o osmibitové Cormodore klesá a tudíž 1 ceny 
příslušenství, tj. tiskáren Commodore jdou rychle dolů, 
lechnické parametry zhruba odpovídají standardu tiskáren cenové 
Sa do 300 DM, tj. 9 Jehliček, rychlost až 130 zn/s u některých 
dr písma, tisk v korespondenční kvalitě NIO a u MPS 1250 dokon- 
ce definice vlastních znaků. 
Všechny uvedené Paky pane měli možnost dlouhodobě s počítačem 
ZXS testovat a vřele je uživacelům doporučujeme. Lze pro ně upra= 
vit programy Iasword 2 CS, D=lext, Masterfile CS, Omnicalc CS, Da- 
talog, 1 int a další. Je samozřejmě možné poshhvno 1 ILIST, 
LPRINT v různých druzích písma a obyčejnou nebo stínovou kopii 
obrazovky /COPY/. České programy tisknou na uvedených tiskárnách 
Commodore háčky, čárky 1 SERY a to v normálním i koresponden= 
čním /NIOG/ modu a to 1 přesto, že tiskárny nemají uživatelskou 
definici ani znaků. NIO a /míimo MPS 1250/ ani znaků normálních. 

/níše -rex-, dokončení příště 
7 



P T Lt 
sbéní o. 

© Anton as nám. 
7/61, 85101 PISLAVA: shání 
schéma el.' sapojení ZI Spectrum 
verse 2 5, obrasec Z nak sp20ae 

fso'Dále. z bo Dále pp db - ínalo, Mio. ktoré 
ednotek lze bez 

vlláreh s- ích  roulámů připojit přes 

8 56201 ÚSPL NAD 
kové aatozá A ze TM antsí ke 
koupi 2 ks 1 EPROM 16 kB 
a konektor na ZXS /za 145 Kčs/ 

Orii 66 

5 Ježkova 101 L E 

10 palců, a 9 modů 

K Áno 1 o uje pomoc 
ný pon 10-10 k při napojení 

ZXS pomocí interface Mirek, shání 

S Rees mata Kylané dóže, 4360 © . Ste » 5 

DIPVÍKOV: 37 počítač ZI Spec- 
trum+ datafecorder 

s programy jE 000,- Kčs/, 2x Ouick 
Shot < A Kempston /8CO,-/, líte- 
raturu a mapy her /300,-/ a časo- 
pis Bajtek /200,-/. u 

/ale 

pravuje výrobu náhradních st ch 
vesníc pro 48/+. Ysorky 
robeny a náhradní 
noote pro Kovoslušbu Praha - opravy 

cter. 
Pleštany 
vhodných jako náhrada do Spectra. Výroba 
bude zahájena zřejmě v roce 1990 

Dnešní informace z Yaších dopi- 
sm jeme sestavili 16. prosince. 

Na Slovensku je údajně velmí 
rozšířený pregrám "ZX-7", hudeb- 
ní nk“ se 7 kanály - "údajně 
od5e tohoto, druhu na ZIS. 
věk : Jí se množit čas o 

£ o Sinn 
granu pa krejita pro- 7) 
So © o í jis 

obrásek š í SAVE = 
ko klasický SCHN P 0- 2 

možno brát. a“ 

prvn 
snakem násvu bloku. Delší 

byte“ obsahují "správné“iín= 
formace, až sase 17 byte ná 
nesmysl. V podstatě jsou všech- 
ny, informace posunuty 0 „Jasne 
bunku dopředu. Pírma St 
Software se 'za konkrétně k 
tomuto dopisu nevyjádřila. -= 
. indřich Rath s Hradce 
A by nám onak "pro bapra 

phon. Jak jE 01s a zi- 

ly > 
kiávečníce jsou 

hehe od ledna 1990. -= Tesla 
připravuje výrobu MHB 4164 RAM, 
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